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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 03.11.2016 г. Решение №
СМ-017-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Площадка за третиране на отпадъци“, в 
ПИ с пл. № 269, кв.39 по плана на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, с 
възложител: „САВА ЕКО БГ 15“ ООД, с. Средногорци, ул. „Родопи“ №2, общ. Мадан, 
обл. Смолян - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен 
достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на 
адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 03.11.2016 г. за период от 14 дни. 

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 03.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-017-ПР/2016г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Смолян 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Площадка за третиране на отпадъци“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

възложител: „САВА ЕКО БГ 15“ ООД, с. Средногорци, ул. „Родопи“ №2, общ. 
Мадан, обл. Смолян 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда разширение на капацитета и 

площта на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, както и включване на 
нови дейности - събиране и съхраняване на оловни акумулаторни батерии, 
събиране и третиране на хартия, пластмаса и стъкло. Площадката се намира се в 
ПИ с пл. № 269, кв.39 по плана на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян. Към 
настоящия момент на площадката са се извършвали дейности по разкомплектоване 
и съхраняване на ИУМПС с капацитет 80 т/г. С разширението на предложението се 
предвижда извършване на следните дейности:  

 Съхранение и разкомплектоване на ИУМПС с капацитет 300 т/г; 
 Събиране и съхраняване на оловни акумулаторни батерии – 25 т/г.; 
 Събиране и предварително третиране на хартиени и картонени опаковки -200 

т./г.; 
 Събиране и предварително третиране на пластмасови опаковки – 150 т./г.; 
 Събиране и предварително третиране на хартия – 200 т./г., пластмаса – 

100т./г. и стъкло – 100т./г. 
Общата площ, необходима за осъществяване на дейността е 5000 кв.м. 

Площадката е водоснабдена и разполага с каломаслоуловител и канал. 
Формираните битови отпадъчни води ще се заустват в селищната канализационна 
мрежа. 
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Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение и 
разширение на обект, попадащ в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ –
„съхраняване на метален скраб, включително на скраб от моторни превозни 
средства“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на 
околната среда и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 
BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 
811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.). 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда разширение на капацитета и 
площта на съществуваща площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, 
както и включване на нови дейности - събиране и съхраняване на оловни 
акумулаторни батерии – 25т./г., събиране и третиране на хартия, пластмаса и 
стъкло. 

2. Възложителят ще събира ИУМПС предимно от частни лица. Техният 
капацитет ще достигне 300 т./г. Извозването на излезлите от движение ИУМПС до 
центъра за разкомплектоване ще се извършва със специализирана техника тип 
пътна помощ. Складът за временното съхранение ще бъде с непропусклива 
(бетонна настилка). Течните отпадъци от третираните ИУМПС ще се съхраняват в 
масло- и киселиноустойчиви контейнери за негодните акумулатори. Отпадъците ще 
се предават на лицензирани фирми за последващо третиране. При 
разкомплектоването ще се обръща основно внимание върху отделянето на части, 
които могат да бъдат използвани повторно, както и отделянето на компоненти, които 
се класифицират като опасни. Около 75% от ИУМПС, основно метали, се 
рециклират. Образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват 
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разделно в специално предназначена за целта съдове /контейнери/ до предаването 
им за последващо третиране. На площадката се предвижда разкомплектоване на 
200 - 300 т/г. ИУМПС.  

3. За дейността на фирмата е наета бетонирана площадка с обща площ 5000 
кв.м. Обособени са ремонтни работилници и склад за материали и инструменти. 
Преместването и товаро-разтоварителната дейност ще се извършват с мотокар.  

4. Разделното събиране на отпадъците ще се извършва на определени за 
целта места. Пункта на площадката за събиране на батерии и акумулатори ще се 
маркира съгласно изискванията на „Наредбата за изискванията за производството и 
пускането на пазара на батерии акумулатори и за третиране на отпадъците от 
батерии и акумулатори”. 

5. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, не се 
предвижда извършване на изкопни работи или ползването на взрив. Приемането на 
излезлите от употреба моторни превозни средства и другите отпадъци ще се 
осъществява по съществуващ път, който свързва участъка с общинската 
асфалтирана пътна мрежа. 

6. За реализацията на предложението не се предвижда ново строителство и 
използване на природни ресурси. 

7. При спазване на нормативните изисквания и мерките за ограничаване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, не се очаква замърсяване и 
дискомфорт върху околната среда. 

8. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение се намира в имот с пл.№ 269, кв.39 по плана 
на с. Средногорци, разположен в промишлената зона на с. Средногорци. Общата 
площ, необходима за функционирането на площадката е 5000 кв.м. В границите на 
площадката има построена масивна сграда. Има изградена площадкова 
маслоуловителна шахта за пречистване на площадковите води.

2. С реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

3. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е направен 
съобразно наличието на функционираща площадка, разполагаща с необходимата 
техническа инфраструктура. 

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
площадката,.  

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в 
съгласувателните документи на специализираните компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
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птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище”. 

2. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на 
биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 
2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона. 

3. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии 
и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно полученото писмо, с вх.№ КПД-14-1070-(6)/01.11.2016г. на РЗИ – 
Смолян, е изразено писмено становище, че при спазване на действащата 
нормативна уредба, реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение няма да окаже значително въздействие върху човешкото здраве и за 
него не е необходимо извършване на ОВОС. 

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на площадката. Отчитайки 
местоположението на предложението (в промишлена зона), не се очаква значително 
въздействие върху населението на с. Средногорци. 

3. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

4. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

5. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1070-(4)/01.11.2016г. на Община Мадан е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по 
ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината за период от 
18.10.2016 г. – 31.10.2016 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп 
до информацията няма постъпили становища /възражения/мнения и др. от 
заинтересовани лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1070-(5)/01.11.2016г. на Кметство 
Средногорци, общ. Мадан е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината за период от 18.10.2016 г. – 31.10.2016 г. В 
резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища /възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 
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3a h HTepecoBa Hil n m qa'/op ra Hh3anJVn Kb M Bb3n oxilTenn.

4. B cpoxa Ha o6caeBaHero il KbM Hacronr{r4n MoMeHT e PI4OCB - CuonsH He ca
nocTbnBanil Bb3paxeHilF cpeu.ly peanu3aLlnflra Ha npeAnoxeHileTo.

nPr n3nbnHEHHE HA CI|EAHLITE YCIlOBl,lf :

1. Bcrqxn 4erinocrn, cBbp3aHil c r4HBecrnqhoHHoro nperqnoxeHne Aa ce n3BbpltlBar
B rpaH]4qhTe Ha uMoTilTe h Aa He ce AonycKa 3aMbpcflBaHe Ha cbceIHil TepilTopLl14;

2. Orna4rqrare Ha nnoulagKara Aa ce rperilpar cuo6pasHo t43LtcKBaHt4Fra Ha

3axona 3a ynpaBneHile Ha orna,qbllnre il nog3aKoHoBnre HopMarvBH.l aKToBe;

Hacmont4omo peueHue ce omHacfl caMo 3a KoHKpemHo 3aneeHomo npednoxenue
u e noco.teHus My Kanaqumem. Hacmont4omo peueHue He omMeHs sadunxenuflma Ha

ebano)!rumenfl 3a u3nbnHeHue Ha ugucKeaHuflma Ha 3axoua 3a ona3eaHe Ha oKonHama
cpeda /3OOC/ u dpyeu cneu,uaflHu saKoHu u nodsaxoHoeu HopMamueHu aKmoee u He

MoKe da cny)Ku Kamo ocHoeaHue 3a omnadane Ha omeoeopHocmma cbenacHo
deicm e at4am a Ho p M am ue H a yped6a.

Ha ocHoeaHue un.93, an.6 om 3OOC npu npoMnHa Ha eb3no)Kumenfl, Ha

napaMempume Ha uHeecmu4uoHHomo npednoxenue unu Ha HflKott om
o6cmonmencmgama, f,pu Koumo e usdadeno Hacmoflt4omo peraeHue, eb3noKumenflm
uflu Hoeuflm eb3noKumefl mpa6ea ceoeepeMeuno da yeedouu PWOCB, ep. Craonnn.

llpu xoncmamupaHe Heu3nbnHeHue Ha ycnoeuflma u MepKume a peueHuemo,
euHoeHume flur4a Hocflm omeoeopHocm flo un. 166, m. 2 om 3axona 3a ona3eaHe Ha

oKoflHama cpeda.
Ha ocHoeaHue qn.93, an.7 om 3OOC, Hacmoer4omo pelaeHue ey6u npaeHo

deitcmeue, aKo e cpox 5 eodunu om damama Ha usdaeanemo My He e sanoqHano
ocbr4ecmefleaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeHue.

Peueuuemo Mo)r(e da 6ude o6xaneauo .{pe3 PUOCB-CMonflH nped Muuucmupa Ha

oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AduunucmpamueeH cud - ep.Craonnn e 14-dneeen
cpoK om cuo6t4aeaHemo My Ha 3auHmepecogaHume nuqa no peda Ha

Ad u u n u c m p am u e H o-n po Llecyan u u n xo dexc.

lara:03.11 .2016r.
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